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ČÁST PRVNÍ

DOMÁCÍ NÁSILÍ

I. DEFINIČNÍ ZNAKY

Občanský zákoník ani jiný soukromoprávní předpis nepřinášejí výslovnou úpravu 
pojmu „domácí násilí“. Můžeme se setkat s řadou definic domácího násilí, kdy 
např. v  důvodové  zprávě  k  návrhu  zákona  č.  135/2006  Sb. je domácí násilí 
definováno jako „opakované násilné jednání nebo opakované vyhrožování násil-
ným jednáním, v důsledku kterého dochází nebo hrozí, že dojde, k nebezpečnému 
útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo lidské důstojnosti, mezi osobami, které 
jsou či byly spolu v intimním, rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve spo-
lečně obývaném bytě nebo domě.“6 Domácí násilí vykazuje ve vztahu k násilí 
obecně určitá specifika. „Odehrává se ‚beze svědků‘ a mezi osobami, které k sobě 
mají (či měly) blízký vztah. V domácím násilí tak hraje roli citová blízkost, ale 
i ekonomická závislost. Navíc se jedná snad o jediný trestný čin či přestupek, 
v jehož případě pachatel neopouští ‚místo činu‘ – díky určité toleranci totiž neo-
čekává, že by za své chování mohl být odsouzen či potrestán.“7 Řada autorů 
domácí násilí definuje pomocí definičních znaků a forem násilí.8 Odborná veřej-
nost přitom vychází z toho, že domácí násilí je přítomno tehdy, jsou-li přítomny 
všechny definiční znaky domácího násilí: 
	Je přítomno násilí, které se opakuje po dlouhou dobu. O dlouhodobosti je 

možné uvažovat tehdy, pokud cyklus násilí, o kterém bude pojednáno níže, 
proběhne minimálně dvakrát.

	Vztah mezi blízkými osobami, mezi nimiž k násilí dochází, je vztahem asymet-
rickým. Jedna osoba je oběť a druhá násilník, přičemž role se nestřídají. Proto 

6 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 135/2006 Sb.
7 Domácí násilí [online]. rosa-os.cz [cit. 5. 4. 2015]. Dostupné z: <http://rosa-os.cz/informace-

pro-zeny/co-je-domaci-nasili>.
8 Srov. též ÚLEHLOVÁ, D. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. 

Brno: Národní centrum ošetřování a nelékařských zdravotnických oborů, 2009, s. 11. Viz 
rovněž HAMPEL, P., TRZOS, T., SCHEJOK, L. Domácí násilí. Soudce, 2013, roč. 15, č. 3, 
s. 11.
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když policie, soud či intervenční centrum zjišťuje, zda dochází k domácímu 
násilí, zajímá je odpověď na následující otázky: Jak to doma funguje? Kdo ur-
čuje, co se bude jíst? Kdo určuje, kam se pojede na dovolenou? Odpovědi ohro-
žené a násilné osoby přinesou odpověď na otázku, kdo doma rozhoduje. 

	Násilná a ohrožená osoba spolu žijí. Hovoří se o tom, že společný privát vy-
tváří závislost.

Původně byla mezi znaky domácího násilí řazena jeho eskalace. To znamená, 
že se násilí stupňuje, tj. od psychického násilí násilník přechází k fyzickému, od 
lehčího fyzického k těžšímu. Následně bylo zjištěno, že ve všech případech domá-
cího násilí k jeho eskalaci nedochází. Proto je eskalace násilí nově označována 
jako znak podpůrný. 

Formy domácího násilí jsou následující:
	Fyzické násilí, které charakterizují zásahy násilné osoby do tělesné integrity 

ohrožené osoby. Jde o údery do různých částí těla dlaní či pěstí. Dále jde o ko-
pání, tlučení hlavou o tvrdé předměty, přivazování, škrcení, tahání za vlasy, 
vláčení aj.

	Psychické, emocionální násilí spočívá v ponižování ohrožené osoby. Jedná se 
např. o zesměšňování, poukazování na neschopnost, urážení poukazy na psy-
chickou nevyrovnanost, zpochybňování přání aj. Dále pod něj spadá vyhrožo-
vání (pohrůžky fyzickým ublížením, sebevraždou), vydírání (při zapojení dětí 
apod.), monitorování pohybu, v gestikulaci s nebezpečnými předměty, mani-
pulaci se zbraněmi a zdůrazňování jejich ničivých účinků. 

	Sexuální násilí může spočívat ve znásilnění, donucení (násilím, výhrůžkami) 
k sexu či k sexuálním praktikám, které druhý partner odmítá.

	Sociální násilí spočívá například v jednání, jehož cílem je izolovat ohroženou 
osobu od jejího okolí, čímž je jí zabráněno v uspokojování sociálních potřeb. 

	Ekonomické násilí má základ v přístupu násilné osoby k finančním prostřed-
kům ohrožené osoby a v jejich užívání jako vlastních.9

II. CYKLUS NÁSILÍ A ASYMETRIE VZTAHU

Za domácí násilí se nepovažuje jednorázový akt, ba naopak. Je charakteristické 
tím, že má svou historii a v jejím rámci je možné vystopovat etapy, které se pravi-
delně opakují. Hovoříme o cyklu násilí. Tento má několik fází, přičemž v základ-
ním modelu hovoříme o:
9 Viz HAMPEL, P., TRZOS, T., SCHEJOK, L. Domácí násilí. Soudce, 2013, roč. 15, č. 3, s. 12
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	fázi narůstání napětí, 
	fázi násilí, a 
	fázi klidu či zdánlivých líbánek (tzv. honeymoon phase).10 

Baldry fáze cyklu domácího násilí řadí následovně: 
	„fáze zastrašování a uplatňování moci, 
	fáze sociální izolace a sociálního stažení oběti, 
	fáze kritiky a deptání sebevědomí oběti, 
	pokus oběti o oddělení nebo vzpouru, 
	fáze násilí – násilná osoba reaguje fyzickým, sexuálním násilím, 
	fáze falešného usmiřování.“11 

Cyklus se opakuje, může docházet k jeho eskalaci.12 Čírtková o cyklu násilí 
hovoří u vzorce násilí nazvaného jako „krátká historie násilí“.13 Úlehlová konsta-
tuje, že „fáze domácího násilí se opakují, mění se intenzita týrání a poměr délky 
trvání jednotlivých fází. V rozvinutém domácím násilí již zcela chybí fáze usmiřo-
vání, prodlužuje se fáze vytváření napětí a útoky jsou velmi časté.“14 Dle Čírtkové 
je právě díky cyklu, který probíhá, násilí tak devastující na psychiku osoby 
ohrožené.15 Pokud by násilí probíhalo neustále, tak by je oběť řešila. Období líbá-
nek, které následuje po fázi násilí, však přináší prostor pro emoce, neboť platí, že 
lze milovat i tyrana. 

10 Srov. ÚLEHLOVÁ, D. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Brno: 
Národní centrum ošetřování a nelékařských zdravotnických oborů, 2009, s. 19. Srov. též 
ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 12. 

11 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008,  
s. 49–50. Srov. též BALDRY, A. C. From Domestic Violence to Stalking: The Infinite Cycle 
of Violence. In BOON, J., SHERIDAN, L. (eds.) Stalking and Psychosexual Obsession: 
Psychological Perspectives for Prevention, Policing and Treatment. Chichester: John Wiley 
& Sons, 2002, s. 83–105.

12 Srov. ÚLEHLOVÁ, D. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Brno: 
Národní centrum ošetřování a nelékařských zdravotnických oborů, 2009, s. 19. Viz též 
ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 12. 

13 Viz ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008,  
s. 12.

14 ÚLEHLOVÁ, D. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Brno: Národní 
centrum ošetřování a nelékařských zdravotnických oborů, 2009, s. 19.

15 ČÍRTKOVÁ, L. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008, s. 12.
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Příklad na devastaci oběti

Tvrzení v  návrhu na nařízení předběžného opatření: Navrhovatelka začala 
s odpůrcem žít v roce 1996, roku 2000 uzavřeli manželství. Odpůrce byl od po-
čátku žárlivý, nadmíru užíval alkoholické nápoje, tyto faktory byly příčinou inci-
dentu z 15. na 16. 1. 2014, který vygradoval v ohrožování nožem, při kterém se 
navrhovatelka bála o  život. Po policejním vykázání následovalo předběžné 
opatření státního zástupce, který trval na ochraně navrhovatelky i přesto, že ona 
žádala o zrušení opatření. Odpůrce byl za toto jednání odsouzen pro trestný čin 
nebezpečného vyhrožování dle § 353 tr. zákoníku. Odpůrce povinnosti stano-
vené předběžným opatřením opakovaně mařil, navrhovatelka se psychicky 
zhroutila a byla hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Má potíže se spánkem, 
příjmem jídla, trpí úzkostmi a má sebevražedné myšlenky. Odpůrce ji po celou 
dobu kontaktoval, volal, psal SMS a jezdil do léčebny. Navrhovatelka tyto skuteč-
nosti nahlásila až nyní. Dne 18. 6. 2014 měla být propuštěna z léčebny, ale nedo-
kázala si představit, že by měla žít nadále společně s odpůrcem v jednom bytě. 
Proto navrhla, aby soud vydal předběžné opatření, kterým odpůrci uloží opustit 
společné obydlí. 
Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie (vypracován 
v rámci trestního řízení): U navrhovatelky byla konstatována výrazná posttrau-
matická stresová porucha, neodbytné vybavování a  znovuprožívání násilného 
chování odpůrce, naprostá absence schopnosti efektivně reagovat na prožívané 
násilí, které obsahovalo složku fyzického, psychického, emocionálního a sociál-
ního násilí. V psychické struktuře navrhovatelky byl zakotven tzv. syndrom týrané 
ženy v rozsáhlém symptomatologickém spektru. Duševní stav navrhovatelky ob-
sahoval i tzv. stockholmský syndrom, který se projevuje naučenou bezmocností, 
pozdější bagatelizací násilného chování pachatele násilí, závislostí na pachateli 
a praktickou neschopností vymanit se z  jeho vlivu, podbízivým chováním vůči 
násilníkovi, přijetím vlastní viny za chování pachatele. 
(Věc vedena Okresním soudem v Blansku pod sp. zn. 30 Nc 3/2014. Usnesením ze 
dne 18. 6. 2014, čj. 30 Nc 3/2014-11, bylo návrhu vyhověno. Rozhodnutí bylo 
poté potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 7. 2014, čj. 70 Co 
35/2014-30.)

Podle rychlosti cyklu, resp. toho, jaká je frekvence cyklů, se řeší prostře-
dek, který  je pro daný případ vhodný, tj. zda násilníka raději vykázat, nebo 
případ kriminalizovat. Pokud například cyklus proběhne třikrát za rok, není vhod-
né případ řešit razantně. V návrzích na nařízení předběžného opatření se 
s vylíčením cyklu násilí bohužel nesetkáváme. Můžeme se jen domnívat, že navr-
hovatelé nepovažují za nutné jej popsat, nebo líčí pouze jednotlivé útoky, a nikoli 
to, jak jejich soužití s násilníky probíhá.
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Jak již bylo řečeno výše, pro vztahy poznamenané domácím násilím bývá 
typická tzv. trvalá asymetrie vztahu. Nutno podotknout, že popsaný stav není 
normální, jelikož v normálním vztahu jsou si partneři nepodřízeni. Proto hovoříme 
o poruše vztahové dynamiky. To, zda v posuzovaném případě můžeme hovořit 
o trvalé asymetrii vztahu, zjistíme testem zaměřeným na hlavní oblasti fungo-
vání chodu rodiny, tj. na domácí práce, finance, sex, děti, volný čas, jak již bylo 
též naznačeno výše. Ptáme se: Jak je to u vás s penězi? Co děláte, když peníze 
nejsou? Kde kouříte – doma, nebo chodíte na balkon? Důsledkem asymetrie vzta-
hu a domácího násilí vůbec je naučená bezmoc, která se u ohrožené osoby proje-
vuje sníženou kompetencí řešit vztahové problémy. Právě popsané je evidentní, 
dalo by se říci tzv. černobílé, u případů vážného násilí, kdy násilná osoba bývá 
stíhána za přečin týrání osoby žijící ve společném obydlí.

U případů násilí tzv. lehčího vyplývá z návrhů obvykle asymetrie vztahu. Návrh 
sice podává osoba ohrožená a odpůrcem je osoba násilná, hospodaření s finance-
mi a organizace volného času však může mít na starosti osoba ohrožená. 

Případ, kdy osoba ohrožená měla na starosti péči o rozpočet 

Násilná osoba byla nezaměstnaným alkoholikem finančně závislým na své 
družce – navrhovatelce. Bil ji a dopouštěl se i psychického násilí vůči jejím dětem. 
Role byly rozdělené tak, že násilně se choval vždy jen odpůrce, který trpěl psy-
chickými problémy a porušoval policejní vykázání. Navrhovatelka a její děti z něj 
měly proto strach. Zde soud dospěl k závěru, že se jedná o domácí násilí přesto, 
že to byla navrhovatelka, kdo se staral o domácí rozpočet (srov. usnesení Kraj-
ského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 70 Co 16/2014).

Většinou se však z návrhu na nařízení předběžného opatření dozvíme  jen 
o násilí, nikoli o tom, jak rodina funguje. 

Příklad, kdy o chodu domácnosti nic nevíme

Skutková tvrzení v návrhu: účastníci byli druhem a družkou, žili ve společné 
domácnosti 7 let. Soužití bylo od počátku problematické, protože odpůrce nadu-
žíval alkohol. První závažné neshody nastaly zjara roku 2014, účastníci se do-
hodli, že vztah ukončí, což odpůrce nerespektoval. Zprvu odpůrce napadal navr-
hovatelku jen vulgárními nadávkami, v listopadu 2014 však došlo i k fyzickému 
napadení, při kterém odpůrce uhodil navrhovatelku pěstí do hlavy a  ramene, 
vyhrožoval jí, že ji zabije. Ve fyzickém napadání od té doby pokračoval, bil ji pěstí 
po celém těle, uchopil ji silně v oblasti ramen a hrubým způsobem s ní bouchl 
o zem, kopal ji do oblasti břicha a žeber. Opakovaně jí vulgárně nadává. Vyžaduje 
absolutní poslušnost a  obviňuje ji z  nevěry. K  poslednímu incidentu došlo  
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7. 5. 2015, odpůrce začal nejprve napadat navrhovatelku slovy „kurvo zlodějská, 
já tě dneska utopím“. Poté ji chytil silným stiskem v oblasti krku, až nemohla dý-
chat, takto paralyzovanou a  neschopnou pohybu ji dovedl do koupelny,  
kde ji povalil do vany. Začal ji sprchovat studenou vodou a přitom jí sděloval „ty 
kurvo, já tě dneska utopím. Po několika minutách ji pustil, navrhovatelka přivo-
lala policii, která odpůrce vykázala, navrhovatelka vyhledala lékařské ošetření 
v nemocnici. 

Rozhodnutí soudu:
Usnesení Okresního soudu v Jihlavě čj. 7 Nc 162/2015-59 ze dne 12. 5. 2015. Soud 
návrhu vyhověl, odpůrci uložil povinnost nevstupovat do společného obydlí. 

Komentář 

V návrhu si můžeme všimnout popisu eskalace, doby trvání násilného jednání a popisu 
fyzického i psychického násilí, o chodu domácnosti nevíme nic. 

Za domácí násilí se nepovažuje:
	stav, kdy v partnerském soužití dochází k násilí, ale role násilníka a oběti se 

střídají nebo jsou rovné (hovoříme o tzv. italské domácnosti či válce Rooseo-
vých), 

	došlo-li k jednorázovému násilnému incidentu (chybí dlouhodobost, jednorá-
zový incident však může být startérem domácího násilí),

	vyprovokované násilí, kde je startérem provokace (např. žena řekne: „Ani ten 
hřebík neumíš přitlouct, to jsi teda chlap.“),

	situační konflikty v partnerském soužití, zejména kolem rozvodu (manželé se 
nemohou dohodnout na výchově a výživě dětí, na rozdělení společného ma-
jetku aj.), a

	stalking.16 

V praxi se však můžeme setkat s případem, kdy i za popsané situace je návrhu 
na nařízení předběžného opatření vyhověno. Je totiž potřeba ke každému případu 
přistupovat individuálně a uvědomit si, že předběžné opatření je institutem pre-
ventivním. Cílem je zamezení dalšího útoku. 

16 Ač jej někteří autoři za domácí násilí považují. Např. KRÁLÍČKOVÁ, Z. In KRÁLÍČKO - 
VÁ, Z., ŽATECKÁ, E., KORNEL, M. Právo proti domácímu násilí. Skripta. Praha: C. H. 
Beck, 2011, s. 6.
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Případ z praxe17 

Situační konflikt
V návrhu ze dne 12. 8. 2015 navrhovatelka uvedla, že v prosinci 2013 si odpůrce 
našel přítelkyni, navrhovatelka s dcerou se musely odstěhovat. Odpůrce navrho-
vatelce vyhrožoval odebráním dcery, pod vlivem výhrůžek se navrhovatelka 
v lednu 2015 pokusila o sebevraždu, poté byla hospitalizována v psychiatrické 
léčebně. Účastníci se dohodli na společném bydlení a  výchově dcery, jinak si  
každý bude žít po svém, odpůrce dohodu nedodržel, požadoval po ní sex s tím, 
že pokud nebude dělat, co chce, dostane ji zpět do léčebny, vyhověla mu, aby 
nepřišla o dceru a o bydlení. Navrhovatelka si našla nového přítele, když od-
půrce zjistil, že si dopisují, dal jí facku. Když chtěla odejít na schůzku, odvlekl jí 
do obýváku, kde ji shodil na zem a vyžadoval sex, utekla. 
Okresní soud ve Zlíně usnesením čj. 11 Nc 101/2015-28 ze dne 13. 8. 2015 návrhu 
vyhověl, Krajský soud v Brně usnesením čj. 70 Co 214/2015-55 ze dne 10. 9. 2015 
usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na nařízení předběžného 
opatření zamítl. 
Své rozhodnutí odůvodnil tak, že navrhovatelka popsala dva incidenty fyzic-
kého napadení ze strany odpůrce, první, kdy jí dal facku poté, co zjistil, že navá-
zala vztah s  jiným mužem, se kterým si píše, a druhý, kdy měla být odpůrcem 
napadena poté, co chtěla odejít z domu na schůzku se svým přítelem. Ani k jed-
nomu z incidentů navrhovatelka nepředložila zprávu lékaře či jiný důkaz (její 
výpověď k osvědčení nepostačuje). I kdyby tak však učinila a incidenty osvěd-
čila, není možné jen v takto popsaném jednání odpůrce spatřovat domácí násilí. 
Pokud by k napadení ze strany odpůrce skutečně došlo, tak je zřejmé, že starté-
rem konfliktu bylo navázání vztahu navrhovatelky s jiným mužem. Pro uve-
dený závěr svědčí i fakt, že navrhovatelka netvrdí, že by v dřívějším období (před 
tím, než navázala vztah s  jiným mužem) došlo ze strany odpůrce k  fyzickému 
napadení. 
Pokud jde tvrzené výhrůžky zničením a odebráním dcery, pak ty nebyly osvěd-
čeny. Je zřejmé, že jejich osvědčení je obtížné, na druhou stranu je tak možné 
učinit nepřímými důkazy. Obsahem spisu jsou přitom pouze úřední záznamy 
o podaném vysvětlení ze strany navrhovatelky a odpůrce, kdy ve svých vysvětle-
ních se tito různí. Verze navrhovatelky není podepřena dalšími důkazy. Naopak, 
část výpovědi odpůrce, spočívající v  tvrzení, že navrhovatelka konzumuje ve 
větší míře alkoholické nápoje, je podpořena vyjádřením opatrovníka nezletilé 
dcery. Tvrzené nucení k sexu ze strany odpůrce nebylo osvědčeno. 

17 Případ, kdy byl osvědčen jeden incident, bude uveden v části třetí, kapitole VII věnované 
prodloužení doby trvání předběžného opatření. 



8

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Komentář 

Pokud by navrhovatelka osvědčila, že ji odpůrce nutil k sexu, pak by se jednalo o sexuální 
násilí; toto však osvědčeno nebylo. 

III. VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Pokud jde o postoj legislativy, je možné rozlišovat dva základní přístupy při řešení 
otázek souvisejících s problematikou domácího násilí. Jde o: 
	přístup represivní (kriminalizace domácího násilí do skutkové podstaty trest-

ného činu) a 
	přístup preventivní (ochrana poskytovaná poradenskými středisky, mediace, 

vykázání aj.). 

Prevenci pak je možné dělit na:
	primární, která je adresována celé společnosti a hraje zásadní roli při předchá-

zení domácímu násilí. Týká se také samostatného postavení žen ve společnosti, 
podporování rovných příležitostí a boje se stereotypy. K opatřením patří navy-
šování informovanosti a vyvracení mýtů. Úlohu v osvětě má stát, média, škola, 
církev i organizace, jež jsou zaměřené na pomoc obětem domácího násilí. 

	sekundární, která se týká těch, kdo se již setkali s násilím nebo k tomu mají 
předpoklady (např. děti, které vyrůstaly v prostředí domácího násilí). Zde hrají 
roli speciální psychologické programy, azylové domy, a též celostátní rejstřík 
osob, které se dopustily násilí. 

	terciární, která směřuje ke změně násilného chování a k ochraně obětí před 
další viktimizací. Jde o terapeutické programy pro pachatele, psychoterapeu-
tická sezení pro oběti apod.18 

V České republice zákonodárce přistoupil nejprve k přijetí právní úpravy na 
poli represivní, když zákonem  č.  91/2004  Sb., kterým se mění trestní zákon, 
s účinností od 1. června 2004 zavedl skutkovou podstatu týrání osoby žijící ve 
společně obývaném bytě nebo domě (§ 215a), jež umožňovala trestní postih pro-
jevů domácího násilí.

Následovalo přijetí zákona č. 135/2006 Sb., který řadíme mezi úpravu preven-
tivní. Umožňuje postižení domácího násilí nikoli až v jeho rozvinutém stadiu, což 
se ukázalo jako neefektivní. Tímto předpisem vstoupila do našeho právního řádu 

18 HAMPEL, P., TRZOS, T., SCHEJOK, L. Domácí násilí. Soudce, 2013, roč. 15, č. 3, s. 13.


